
Město Kojetín 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002,                                                         
o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 

 

 
Zastupitelstvo města Kojetína vydává dne 11.6.2002 v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 
odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení) a podle ustanovení § 6 odst.4 
písm.b) a § 11 odst.3 písm.a) a b) zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 

 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

Tato obecně závazná vyhláška stanoví koeficient pro výpočet daně z nemovitosti na území města 
Kojetín a jeho místních částí.  

 

Čl. 2 

Podle § 6 odst. 4 písm. b) zákona o dani z nemovitostí se u stavebních pozemků umístěných v níže 
uvedených částech města stanoví koeficient pro násobení základní sazby daně takto: 

- Kojetín I - Město       koeficient 2,0 

- Kojetín II - Popůvky       koeficient 1,0 

- Kojetín III - Kovalovice       koeficient 1,0 

 

Čl. 3 

Podle § 11 odst. 3 písm.a) zákona o dani z nemovitostí se u obytných domů, u ostatních staveb 
tvořících příslušenství k obytným domům, u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů 
umístěných v níže uvedených částech města stanoví koeficient pro výpočet výsledné sazby daně 
takto: 

- Kojetín I - Město       koeficient 2,0 

- Kojetín II - Popůvky       koeficient 1,0 

- Kojetín III - Kovalovice       koeficient 1,0 

 



Čl. 4 

Podle § 11 odst.3 písm. b) zákona o dani z nemovitostí se základní sazba daně, případně zvýšená 
podle odst.2 tohoto paragrafu, na celém území města násobí koeficientem 1,5 pro tyto druhy staveb 
: 

a. u staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci a 
u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám s výjimkou garáží,  

b. u garáží vystavěných odděleně od obytných domů,  
c. u staveb pro podnikatelskou činnost  

1. u staveb sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, staveb pro lesní a vodní 
hospodářství,  

2. u staveb sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní 
zemědělskou výrobu,  

3. u staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost.  

 

Čl. 5 

Dnem účinnosti této vyhlášky končí účinnost obecně závazné vyhlášky číslo 5/1998 o použití 
koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí ze dne 6.5.1998. 

 

Čl. 6 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2003. 

 

Ing. Mojmír Haupt v.r. 
starosta  

Ing. Jiří Šírek v.r. 
místostarosta 

 

 


